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صادرات يكي على ر األمر بل الدوالليوان الصيين مقال احلقيقي هذه الدراسة إىل حتديد أثر تقلبات سعر الصرف هتدفامللخص: 
الحندار البسيط ابالعتماد على منوذج احيث مت استخدام (، 2016-2000) الوالايت املتحدة األمريكي خالل الفرتة إىلالصني 

بعات يقة املر من بينها طر  والذي يتضمن العديد من الطرق املستخدمة يف القياس واليت، (Eviews  Econometrics 09برانمج )
بني سعر  القة عكسيةعوجود ا وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة أساسية مفاده، عليها يف تقدير النموذج أعتمدالصغرى اليت 

لصرف احلقيقي اسعر سجل  حدة، حيثالوالايت املت إىلالصني  وصادراتلليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي  احلقيقيالصرف 
والايت ال إىلالصينية  اتالصادر لت ل سج، ويف املقابفاضات متتالية خالل فرتة الدراسةاخن مقابل الدوالر األمريكي لليوان الصيين

 .املتحدة تزايدا واضحا
 .البسيط االحندارالصادرات، ، احلقيقيسعر الصرف سعر الصرف، ، تقلباتالكلمات املفتاحية: 

 

Abstract : The study aimed to determine the effect of the real exchange rate fluctuations 

of the Chinese Yuan against the US dollar on China's exports to the United States of 

America during the period (2000-2016).The simple regression model was used based on 

(Econometrics Eviews09) program which includes many of the methods used in the 

measurement, including the method of the smallest squares on which the model is based. 

The study reached the basic conclusion that there is an inverse relationship between the 

real exchange rate of the Chinese Yuan against the US dollar and China's exports to the 

United States, where the real exchange rate of the Chinese Yuan against the US dollar 

recorded successive declines during the study period. In contrast, Chinese exports to the 

United States increased significantly. 

Key Words: Fluctuations, Exchange Rate, Real Exchange Rate, Exports, Simple 

Regression. 
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 قدمة:امل
االقتصادية الصينية من النماذج الدولية املميزة والفريدة من نوعها، وذلك بفضل املعجزة االقتصادية التجربة  تعد       

اقتصاد   اليت مت حتقيقها يف وقت قصري، حيث جنح االقتصاد الصيين يف أن يصبح اثين أكرب اقتصاد عاملي بعد
 قاوف 2017يف عام  تريليون دوالر أمريكي 12.24بلغ حوايل  ناتج حملي إمجايلب الوالايت املتحدة األمريكية

ولكنه تقلص خالل  ،الصني أسرع اقتصاد انم خالل الثالثني سنة املاضية تعدإلحصائيات البنك الدويل، كما 
نات ابستمرار مع تكه   ،2018يف سنة % 6.5حوايل معدل النمو االقتصادي فيها السنتني األخريتني ليبلغ 
 السنوات القادمة ليعكس الوضع احلقيقي لالقتصاد الصيين.الرتاجع يف النمو خالل 

 يفخر ردات اآلسوما على وار العامل فرض  يفتبادل كل من الصني والوالايت املتحدة، أكرب اقتصادين قد و      
حرب بدأت ، ةالعاملي ادايتاالقتص يفوأاثرت املخاوف من تباطؤ  ،ت األسواق العامليةحرب جتارية متصاعدة هز  

ن أجل تعزيز ، وذلك مسنوات على مدار عدة يف مقابل الدوالر األمريكي« اليوان»تخفيض قيمة العملة الصينية ب
ليها عت املقابل رد   ، ويفاملالع صادراهتا، واختاذ خطوة أكرب وأقرب إىل أن يصبح اليوان عملة رمسية احتياطية يف

 لسلع الصينية املستوردة.الوالايت املتحدة بفرض حزمة من الرسوم اجلمركية على ا

 الدراسة: إشكالية
 2015يف  ات كان آخرهاعدة مر الدوالر األمريكي  الصيين مقابلاليوان  سعر صرفقامت الصني بتخفيض       
ح ل وقتها، ويفلح ابلفعو ما جنالوقت، وه ذلك يفوالصادرات لديها بعدما شهدا تباطؤا  تفعيل قطاع التصنيع بدافع

دا د التفكري جمدلصني تعياة بدأت ومؤخرا وبعد اإلجراءات األمريكي، قوية اقتصادايدولة  أيدائما هذا اإلجراء مع 
 .اهتاصادر ختفيض قيمة عملتها احمللية ملواجهة اإلجراءات األمريكية وتنشيط اقتصادها و  يف

إىل الصني  دراتعلى صا مريكيلليوان الصيين مقابل الدوالر األ احلقيقيصرف التقلبات سعر  فما مدى أتثري
 (؟2016-2000الوالايت املتحدة للفرتة )

 تكمن أهداف هذه الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة:
  ؛هاتعريفها وأنواعها والعوامل املؤثرة عليمن حيث  الضوء على أسعار الصرف تسليط-1
ريكي وأثرها ر األمل الدوالليوان الصيين مقابل احلقيقي التقلبات اليت يشهدها سعر صرفتسليط الضوء على  -2

 .الوالايت املتحدة إىلالصني  صادراتعلى 
  منهج الدراسة:

حتدث يف سعر  ات اليتلتقلبمت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي حملاولة وصف وحتليل كيفية أتثري ا
دة خالل فرتة ت املتحالايالو  إىلالصينية الصادرات ليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي على احلقيقي لصرف ال

ة بني هذين ح العالقيوض ، كما مت االعتماد على املنهج القياسي من خالل بناء منوذج احندار بسيطالدراسة
 املتغريين، وهذا من خالل طريقة املربعات الصغرى.

http://abeqtisad.com/abeqtisad/macro/gross-domestic-product-gdp/
http://abeqtisad.com/abeqtisad/macro/gross-domestic-product-gdp/
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  هيكل الدراسة:
لصرف، يف حني سعار األهيمي مت تقسيم الدراسة إىل حمورين أساسني، حيث تناول احملور األول اإلطار املفا

ادرات ص على مريكياأل الدوالر مقابل الصيين لليوان احلقيقي الصرف سعر ألثر قياسية دراسةتناول احملور الثاين 
 (.2016-2000) للفرتة إىل الوالايت املتحدة لصنيا
 اإلطار املفاهيمي لسعر الصرف .1

 تعريف سعر الصرف .1.1
 أي ،يقصد بسعر الصرف يف بلد ما ذلك املعدل الذي يتم مبوجبه تبادل عملة ما مع عمالت ابقي دول العامل     

)املوسوي،  .عدد الوحدات اليت تدفع من عملة بلد ما مقابل احلصول على وحدات من عمالت البلدان األخرى
 ويتحدد أجنبية نقد بوحدات عنه معرب احمللي النقد وميكن تعريف سعر الصرف على أنه: "سعر ،(7، صفحة 2016

 .األجنيب" النقد لنظام املتغرية الشروط وفق الصرف سوق يف السعر هذا
(Alain, 1991, p. 319) 

ن العملة واحدة م شراء وحدةلسعر الصرف األجنيب إىل عدد وحدات العملة الوطنية اليت يستلزم دفعها يشري     
 .يةلوطناألجنبية أو عدد وحدات العملة األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العملة ا

   .(93، صفحة 2014)اجلنايب،  
 رف:إذن من خالل التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف التايل حول سعر الص      

ملة احمللية من الع ن الوحداتم"سعر العملة األجنبية مقوما بوحدات من العملة احمللية، أي عدد  سعر الصرف هو:
 خرى".ملة أبع ادلةالالزمة للحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية، أو بعبارة أخرى هو سعر مب

 ما يلي:اهلا فيكن إمجميبني عدة أنواع من أسعار الصرف  التفرقةعادة ما يتم  أنواع سعر الصرف: .2.1
"سعر العملة األجنبية بقيمة العملة  يعرف هذا الشكل من أسعار الصرف على أنه: :سعر الصرف االمسي .أ
ومن مث هو ذلك السعر الذي حتدده البنوك املركزية كسعر رمسي هلا مقابل عمالت أخرى، كأن حيدد بنك  الوطنية

للدينار اجلزائري مقابل األورو يف يوم من أايم األسبوع من السنة مثال عند  االمسياجلزائر سعر الصرف 
يالحظ على هذا النوع من سعر الصرف ، ومن مث فإن بنك اجلزائر حيدد يوميا هذا السعر الرمسي، وما دج103=1$

 .أنه يتجاهل التضخم احلاصل بني البلدين ومن مث ظهر مفهوم جديد لسعر الصرف وهو سعر الصرف احلقيقي
 ؛(137، صفحة 2014)كمال، 

يعرب سعر الصرف احلقيقي عن الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة  سعر الصرف احلقيقي:ب. 
واحدة من السلع احمللية، وابلتايل يقيس القدرة على املنافسة وهو يفيد املتعاملني االقتصاديني يف اختاذ قراراهتم، فمثال 

بنفس املعدل ال يدفع إىل التفكري يف  ارتفاع مداخيل الصادرات ابلتزامن مع ارتفاع تكاليف إنتاج املواد املصدرة
زايدة الصادرات ألن هذا االرتفاع يف العوائد مل يؤدي إىل أي تغيري يف أرابح املصدرين وإن ارتفعت مداخيلهم 

 ؛(104، صفحة 2005)عبداجمليد،  .االمسية بنسبة عالية
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هو عبارة عن قياس سعر صرف بلد معني ابلنسبة ملنطقة نقدية حمددة، أي : الفعلي الصرفسعر  .ت
التجاريني الكبار هلذا البلد، ومن شأن قياس سعر الصرف الفعلي أن يسمح مبتابعة تطور ابلنسبة لعمالت الشركاء 

يتم و يني وصناع القرار، وهو أمر مهم للغاية ابلنسبة للمتعاملني االقتصادالقدرة التنافسية السعرية لالقتصاد الوطين، 
 ؛(73، صفحة 2017)جميطنة،  .للعمالت االمسيةابعتماد األسعار التعادلية  االمسيقياس سعر الصرف الفعلي 

األسعار النسبية أيخذ سعر الصرف احلقيقي بعني االعتبار التغري يف  سعر الصرف الفعلي احلقيقي: .ث
احمللية والسلع األجنبية للدول الشريكة أو املنافسة، وابلتايل فإنه يقيس مقدار التغري يف القدرة الشرائية للوحدة للسلع 

)السلع احمللية( مقابل  النقدية لدولة معينة، والذي يرتجم مقدار التغري يف القدرة التنافسية القتصاد هذه الدولة
 .(238، صفحة 2015)لطرش،  .)السلع األجنبية( اقتصادايت بقية العامل

وهو  ،لدان املختلفة إىل تقلبات مستمرةتتعرض أسعار عمالت الب: العوامل املؤثرة على سعر الصرف .3.1
البديلة لنظام السعر الثابت،  1973الوضع السائد يف االقتصاد الدويل بعد تبين أسعار الصرف القائمة يف عام 

، صفحة 2006)ساكر،  وميكن اإلشارة إىل أهم العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل تغري سعر الصرف كالتايل:
106). 
يمة قسبة إىل الواردات ستتجه فحينما ترتفع قيمة الصادرات ن التغريات يف قيمة الصادرات والواردات: .أ

ن اخلارج مما ملواردات جيع التزايد طلب األجانب على هذه العملة، وسيعمل ذلك على تشالعملة لالرتفاع نتيجة 
 يؤدي إىل عودة التوازن إىل سعر الصرف؛

األسعار ف سوق الصرف، يؤدي التضخم احمللي إىل اخنفاض يف قيمة العملة يف تغري معدالت التضخم: .ب
قل الطلب على يابلتايل بلد و واردات األجانب من سلع ذلك الاحمللية املرتفعة نتيجة التضخم ستعمل على تقليل 

ري سعر صرف م أثر تغلتضخاعملة هذا البلد يف سوق الصرف مقابل تزايد عرض هذه العملة، مما يعين أن حلالة 
 العمالت املختلفة؛

لب دة الطزاي تثمارية يؤدي إىلفاخنفاض أسعار الفائدة مع توفر الفرص االس التغري يف معدالت الفائدة: .ت
وطنية جتاه لعملة الايمة على رؤوس األموال هبدف االستثمار مما ينشط االقتصاد الوطين ويؤدي إىل حتسني ق

نتج عن ذلك ثمرين ويملستالعمالت األخرى، ويف حال ارتفاع أسعار الفائدة يضعف التوجه لالقرتاض من قبل ا
 خرى؛ة الوطنية جتاه العمالت األاخنفاض النمو االقتصادي وينعكس ذلك على قيمة العمل

ة حينما ال ر العملديل سعوحتصل هذه التدخالت عندما حياول البنك املركزي تع التدخالت احلكومية: .ث
 هذا فها، إضافة إىل سعر صر ور يفيكون مالئم مع سياسته املالية واالقتصادية وابلتايل احلد أو التقليل من التده

 رى كالعوامل السياسية والعسكرية؛تتأثر صرف العمالت بعوامل أخ
 كل احلالية الصرف أسعار تتضمن الصرف أسواق كفاءة لنظرية وفقا اجلديدة: واملعلومات اإلشاعات .ج

 جديدة معلومات وصول هو الصرف أسعار تقلبات يسبب ما فإن وعليه األساسية، اخلاصة ابملتغريات املعلومات
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 غري املعلومات دور يفسر " منوذجاmusse " و" Frenkel" كل مناألساسية وقد قدم   املتغريات هذه حول

 التغري يكون هلذا وفقا األصول عادية األخرى واألسواق أسواق العملة بني التشابه أوجه ذلك يف مؤكدين املتوقعة

 اجلديدة. واملعلومات األخبار عن والناجتة املتوقعة املتوقعة وغري التغريات جمموع عن عبارة الصرف أسعار يف احلقيقي
 ت الصنيصادرا على ريكياألم الدوالر مقابل الصيين لليوان احلقيقي الصرف سعر ألثر قياسية دراسة.2

 (2016-2000) للفرتةللوالايت املتحدة 
 منهجية الدراسة: .1.2
على أبعاد  (ألمريكيا الدوالر قابلم الصيين لليوان احلقيقي الصرف سعرلتحديد أثر أبعاد املتغري املستقل )      

وهذا ابالعتماد على  ،ر البسيطنستخدم منوذج االحندا (إىل الوالايت املتحدة صادرات الصنياملتغري التابع )
ن مقياس واليت ( والذي يتضمن العديد من الطرق املستخدمة يف الEviews  Econometrics 09) برانمج

 ايل:شكل اخلطي التنموذج الة الوأتخذ معادل ،يف تقدير النموذجبينها طريقة املربعات الصغرى اليت سنعتمد عليها 

 
𝐋(𝐗) = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝐋𝐄𝐗 + 𝜺  

 حيث:

 :يلي فيماوتتمثل  أبعاد املتغري التابع: -

 𝑳(𝑿): من السلع واخلدمات؛ إىل الوالايت املتحدة لوغاريتم صادرات الصني 

 يلي: فيماوتتمثل  أبعاد املتغري املستقل: -

𝑳(𝑬𝑿) : الصيين؛ األمريكي واليوانلوغاريتم سعر الصرف احلقيقي بني الدوالر 

 الثابت على الرتتيب.و  اخلطأ العشوائي فيمثالن (𝜶𝟎)و (𝜺)أما 

 الصيين على اني واليو ألمريكاسعر الصرف احلقيقي بني الدوالر تقدير وحتليل النموذج املقرتح )أثر  .2.2
 (صادرات الصني من السلع واخلدمات

سل تغريات أو السالكون املقرار وسللكشف عن استستقرارية املتغري التابع واملتغريات املفسرة: إدراسة  .1.2.2
الرتباط سلسلة ودالة ابياين للسم ال)اختبارات كيفية وفيها يستخدم الر الزمنية عادة نلجأ إىل نوعني من االختبارات 

ملمثلة أساسا لوحدة واذر لتبارات اليت تكشف عن وجود جالذايت واختبارات كمية تستخدم فيها جمموعة من االخ
 يف ديكي فولر(.

ن منلجأ إىل نوعني ( LX)ة إستقرارية السلسلة الزمني الختبار :(LX)اختبار إستقرارية دالة الصادرات أ.
 االختبارات ومها االختبارات الكيفية واالختبارات الكمية:
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 :(LX) الزمنية االختبارات الكيفية للسلسة.1أ.

 :(LX)الرسم البياين للسلسلة الزمنية  .1.1أ.
 (Lx)الرسم البياين للسلسلة الزمنية  :01 رقم الشكل

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 .طبيعي ا توزيعهلال يوجد و  ميةيالحظ من الشكل أعاله أن السلسة الزمنية تبدو غري مستقرة مبعىن أهنا ليست معل

 (LXاالرتباط الذايت للسلسلة ) والكلي لدالةاالختبار اجلزئي .2.1أ.
 (Lx)( للسلسلة AC /PAC)واجلزئية : دالة االرتباط الذايت البسيطة 02 رقم الشكل

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 (:LXاالرتباط الذايت للسلسلة ) اجلزئي لدالةالختبار ا.1.2.1أ.
 :حندد جمال الثقة  

𝑰𝑪 = ±𝒙 =
𝐭𝛂/𝟐

√𝐧
=

𝐭𝟎.𝟎𝟓

√𝟏𝟓
=

𝟏.𝟗𝟔

√𝟏𝟓
= 𝟎. 𝟓𝟎𝟔  
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𝑰𝑪        إذن:  = ±𝟎. 𝟓𝟎𝟔 
 خارج جمال الثقة؛  k=1عند     ACاالرتباط الذايت  أن معاملالحظ ن-
 خارج جمال الثقة. k=2و   k=1عند  PCالحظ أن معامل االرتباط الذايت ن-

 ة.ستقر وابلتايل يوجد على األقل معامل ارتباط وحيد خيتلف عن الصفر إذن السلسلة غري م
 :(LXلدالة االرتباط الذايت للسلسلة ) الختبار الكليا.2.2.1أ.

 Box-pierceو Liung-box نستخدم اختبار    

Q-Stat  𝒙𝟐 =وهنا نقارن
𝐜𝐚𝐥  مع   𝒙𝟐

𝒕𝒂𝒃 
وهي أكرب من القيمة اجلدولية واليت تبلغ قيمة  P=16عند  106.73بلغت  Q-Statيالحظ من الشكل أن قيمة 

𝐱𝟐 = 26.29) %5عند مستوى معنوية  26.29
الفرضية الصفرية واليت تنص على  سنرفض(، وهنا 𝟎.𝟎𝟓,𝟏𝟔

ينص على أنه يوجد على األقل معامل  أن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية للصفر ونقبل الفرض البديل الذي
 وابلتايل فالسلسلة غري مستقرة.، ارتباط خيتلف معنواي عن الصفر

لدالة لزمنية لسلسلة ااجدان أن و إذن من نتائج االختبارات الكيفية )الرسم البياين ودالة االرتباط الذايت(     
ابقة ن النتائج السللتأكد مو ين، الرسم البيا وكذلك يفالصادرات تبدو يف االختبارات الكلية واجلزئية غري مستقرة 

 نلجأ إىل االختبارات الكمية املعرب عنها ابختبارات جذر الوحدة.
 :(Lx) للسلسلة الزمنية االختبارات الكمية.2أ.

 :ADFوهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوحدة واملمثلة أساسا يف ديكي فولر    
 حتديد درجة التأخري:.1.2أ.

رانمج حسب خمرجات بو  Akaike ، Schwarz ،Hannanنستخدم معايري املفاضلة واليت خنتار منها
Eviews 09  :جند 

 (Lx: درجات التأخري للسلسة الزمنية )01 رقم اجلدول

HQ SCH AKa lag 

36.80 36.94 36.79 0 

36.84 37.03 36.84 1 

36.97 37.22 37.00 2 

37.06 37.37 37.11 3 

 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 
 .P=0هي يف حالة  Schwو Akaiنالحظ أن أصغر قيمة ملعياري حسب معايري املفاضلة 
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 0( عند درجة أتخري Lx)للسلسلة : نتائج اختبار ديكي فولر 02 رقم اجلدول
[𝟏] [𝟐] [𝟑] 

ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة

|𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟐.𝟑𝟑| |𝑡𝑡𝑎𝑏=1.96| |𝑡𝑐𝑎𝑙=2.39| |𝑡𝑡𝑎𝑏=2.11| |𝑡𝑐𝑎𝑙=1.94| |𝑡𝑡𝑎𝑏=2.11| 

 .Excelبرانمج و  Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 من اجلدول نستنتج:
< لنموذج األول:ا- |𝑡tab=1.96|  |𝑡cal=2.33| ⇐ ∅ ≠  ؛1

<لنموذج الثاين: ا- |𝑡tab=2.11|  |𝑡cal=2.39| ⇐ 𝑐 ≠  ؛0

>لنموذج الثالث: ا- |𝑡tab=2.11|  |𝑡cal=1.94| ⇐ 𝑏 = 0. 

من نتائج االختبارات الكمية املعرب عنها ابلشكل البياين ودالة االرتباط الذايت واالختبارات الكمية املمثلة  إذن    
( مستقرة يف مستواها األصلي LXوجدان أن السلسلة الزمنية للوغاريتم دالة الصادرات ) ADFأساسا يف اختبار 

(∅ ≠b=0,0≠c, 1.) 
عني نلجأ إىل نو ( LEX)زمنية الختبار إستقرارية السلسلة ال (:LEXستقرارية دالة أسعار الصرف)إاختبار  ب.

 من االختبارات ومها االختبارات الكيفية واالختبارات الكمية:
 :(LEXللسلسلة الزمنية)االختبارات الكيفية .1ب.
 (:LEXالرسم البياين للسلسلة الزمنية ) .1.1ب.

 (LEXالبياين للسلسلة الزمنية ) م: الرس03رقم  الشكل

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 
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 وزيع طبيعي.جد هلا تال يو أهنا ليست معلمية و يالحظ من الشكل أعاله أن السلسة الزمنية غري مستقرة مبعىن 
 :(LEXللسلسلة الزمنية) االرتباط الذايت والكلي لدالةاالختبار اجلزئي  .2.1ب.

 (LEX)( للسلسلة AC /PAC) : دالة االرتباط الذايت البسيطة واجلزئية04 رقم الشكل

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد        

 (:LEXاالرتباط الذايت للسلسلة الزمنية ) اجلزئي لدالةاالختبار .1.2.1ب.
 حندد جمال الثقة:

𝑰𝑪 = ±𝒙 =
𝐭𝛂/𝟐

√𝐧
=

𝐭𝟎.𝟎𝟓

√𝟏𝟓
=

𝟏.𝟗𝟔

√𝟏𝟓
= 𝟎. 𝟓𝟎𝟔  

𝑰𝑪إذن:  = ±𝟎. 𝟓𝟎𝟔  
 نالحظ أن:  

 داخل جمال الثقة؛   Kعند كل قيم  ACكل معامالت االرتباط الذايت -

 داخل جمال الثقة.   Kعند كل قيم   PCعامل االرتباط الذايت م-
 القرار: كل معامالت االرتباط الذايت تساوي الصفر إذن السلسلة تبدو مستقرة.

 :(LEXلدالة االرتباط الذايت للسلسلة الزمنية ) االختبار الكلي.2.2.1ب.
Q-Stat  𝐱𝟐 =، وهنا نقارنBox-pierceو Liung-box نستخدم اختبار     

𝐜𝐚𝐥  مع   𝐱𝟐
𝒕𝒂𝒃 

وهي أقل من القيمة اجلدولية واليت تبلغ قيمة  P=16عند  14.00بلغت  Q-Statيالحظ من الشكل أن قيمة 
𝐱𝟐 = 26.29) %5عند مستوى معنوية  26.29

( وهنا سنقبل الفرضية الصفرية واليت تنص على أن  𝟎.𝟎𝟓,𝟏𝟔
مساوية للصفر ونرفض الفرض البديل الذي ينص على أنه يوجد على األقل معامل كل معامالت االرتباط الذايت 

 ارتباط خيتلف معنواي عن الصفر، وابلتايل فالسلسلة تبدو مستقرة.
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أسعار  لدالةالزمنية  السلسلة وجدان أن إذن من نتائج االختبارات الكيفية )الرسم البياين ودالة االرتباط الذايت(     
 جذر الوحدة. ختباراتنها ابعوللتأكد من النتائج السابقة نلجأ إىل االختبارات الكمية املعرب الصرف مستقرة 

ذر الوحدة واملمثلة جوهي اختبارات تكشف عن وجود  :(LEXللسلسلة الزمنية ) االختبارات الكمية.2ب.
 :(Dickey Fuller Test) أساسا يف ديكي فولر

 Akaike ، Schwarz ،Hannanمعايري املفاضلة واليت خنتار منهانستخدم  حتديد درجة التأخري:.1.2ب.

 جند:  Eviews 09حسب خمرجات برانمج و 
 (LEX) درجة التأخري للسلسة الزمنية :03 رقم اجلدول

Han SCH AKa lag 

1.56 1.70 1.55 0 

1.74 1.93 1.74 1 

1.84 2.09 1.86 2 

1.93 2.25 1.99 3 

 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 
 .P=0هي يف حالة  HQ وSchwو Akaiنالحظ أن أصغر قيمة ملعياري حسب معايري املفاضلة 
  0( عند درجة أتخريLEX)للسلسلة : نتائج اختبار ديكي فولر 04 رقم اجلدول

[𝟏]  [𝟐]  [𝟑]  
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة

|𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟏𝟐.𝟒𝟒|  |𝒕𝒕𝒂𝒃=𝟏.𝟗𝟔|  |𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟑.𝟑𝟓|  |𝒕𝒕𝒂𝒃=𝟐.𝟏𝟏|  |𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟐.𝟒𝟔|  |𝒕𝒕𝒂𝒃=𝟐.𝟏𝟏|  

  .excelبرانمج و  Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد  
 من اجلدول نستنتج:     

< لنموذج األول:ا- |𝑡tab=1.96|  |𝑡cal=12.44| ⇐ ∅ ≠  ؛1

<لنموذج الثاين: ا- |𝑡tab=2.11|  |𝑡cal=3.35| ⇐ 𝑐 ≠ 0 

<لنموذج الثالث: ا- |𝑡tab=2.11|  |𝑡cal=2.46| ⇐ 𝑏 ≠ 0 

من نتائج االختبارات الكيفية املعرب عنها ابلشكل البياين ودالة االرتباط الذايت واالختبارات الكمية املمثلة  إذن     
( غري مستقرة يف مستواها LEXوجدان أن السلسلة الزمنية للوغاريتم دالة أسعار الصرف ) ADFأساسا يف اختبار 

∅) بدون مشتق DSوهي من نوع  I (0األصلي ) ≠1 ,c≠0,b≠0.) 
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 رجة األوىل:بعد إجراء الفروقات من الد (LEXالزمنية )السلسلة  إستقراريةاختبار .2.2ب.

 بعد إجراء الفرق األول(LEXالزمنية )للسلسلة  Q: اختبار 05رقم  اجلدول
 k Q-Stat Q-tab املتغريات

LX 15 8.47 24.99 

  .Excelبرانمج و  Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 0( عند الفرق األول عند درجة أتخري LEXالزمنية ): اختبار ديكي فولر البسيط للسلسلة 06 رقم اجلدول
[𝟏] [𝟐] [𝟑] 

ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة
ADF 

 احملسوبة
ADF 

 اجملدولة

|𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟏𝟏.𝟐𝟔| |𝑡𝑡𝑎𝑏=1.96| |𝑡𝑐𝑎𝑙=0.47| |𝑡𝑡𝑎𝑏=2.13| |𝑡𝑐𝑎𝑙=0.63| |𝑡𝑡𝑎𝑏=2.13| 

  .celExبرانمج و  Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 
 من خالل النتائج املتحصل عليها نالحظ:      

من القيمة اجلدولية واليت تبلغ قيمة أقل وهي  k=15عند  8.47بلغت  Q-Statيالحظ من اجلدول أن قيمة 
𝐱𝟐 =24.99) %5عند مستوى معنوية  24.99

الفرضية  هنا نقبل الفرضية الصفرية ونرفض(، 𝟎.𝟎𝟓,𝟏𝟓
 وابلتايل فالسلسلة تبدو مستقرة.، البديلة واليت تنص على أنه يوجد على األقل معامل ارتباط خيتلف عن الصفر

 فنستنتج:أما ابلنسبة للنماذج الثالثة 
< النموذج األول:- |𝑡tab=1.96|  |𝑡cal=11.26| ⇐ ∅ ≠  ؛1

>النموذج الثاين: - |𝑡tab=2.13|  |𝑡cal=0.47| ⇐ 𝑐 = 0 

>النموذج الثالث: - |𝑡tab=2.13|  |𝑡cal=0.63| ⇐ 𝑏 = 0 
 .عند الفروقات من الدرجة األوىل ( مستقرةLEX) إذن السلسلة الزمنية لـ:

 تقدير وحتليل النموذج املقرتح:.3
 املتحدة:صياغة العالقة القياسية لدالة صادرات الصني إىل الوالايت .1.3

 احلصول على النتائج التالية:  مت Eviews 09ابستخدام برانمج 
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 : تقدير عالقة صادرات الصني إىل الوالايت املتحدة07 رقم اجلدول

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 من خالل اجلدول أعاله ميكن صياغة العالقة القياسية كما يلي:

 
𝐋(𝐗) =-24025098.1198 EX + 277294089.824 

 
𝑅2 adjuste = 0.29   F-STAT=7.73   P )F-STAT=0.01(      DW=1.68          
Obs=17 

لى ئيا مما يدل عوية إحصاذج معنمن خالل نتائج التقدير يتضح لنا أن مجيع معامل النمو  التحليل اإلحصائي:.2.3
ل ي( وذلك من خالف احلقيقلصر ا جوهرية العالقة بني املتغري التابع )صادرات الصني( واملتغريات املستقلة )سعر

 املقاييس التالية:

( بواسطة معامل التحديد LEX( واملتغري املستقل )LXمت قياس تفسري العالقة بني املتغري التابع ).1.2.3
𝑅2𝐚𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞)املصحح  = 𝟎. من التغريات اليت  %29ومنه نستنتج أن املتغريات املستقلة تفسر ، (𝟐𝟗

 حتدث يف املتغري التابع، أما النسبة الباقية فرتجع لعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج؛
 مالت هلا معنوية إحصائيةستودنت تبني أن كل املعا  tمن خالل النموذج أعاله جند أن قيمة إحصائية .2.2.3

 أهنا مقبولة وهلا أتثري قوي يف النموذج؛ أي، %0.05ختتلف عن الصفر وهي أقل من 
𝑭𝒄𝒂𝒍عند دراسة املعنوية الكلية للنموذج جند أن قيمة فيشر احملسوبة .3.2.3 = 𝟕. كرب من قيمة فيشر أ  𝟕𝟑

𝑭(𝟏,𝟏𝟓)  اجلدولية   
𝟓% = 𝟒. وهذا يدل على أن النموذج ذو معنوية إحصائية وأن املتغريات املفسرة يف 𝟓𝟒

 ت أتثري على صادرات الصني؛النموذج ككل ذا
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 Durbinالختبار وجود مشكلة االرتباط الذايت بني األخطاء استخدمنا إحصائية داربن واتسون ).4.2.3

Watson : 
.𝟏]( تنتمي إىل جمال استقالل األخطاء DW=1.68حيث أن القيمة املقدرة )      𝟑𝟖, 𝟐. مما يشري  [𝟔𝟐

 الدرجة األوىل؛هذا إىل عدم وجود ارتباط ذايت من 
يث حرتباط الذايت لالرتباط الذايت عدم وجود أي نوع من اال Breusch-Godfrey كما يبني اختبار.5.2.3

قبل ابلتايل نو القيمة اجلدولية  يدل على أن القيمة احملسوبة أقل من وهو ما 0.05أكرب من   pاإلحصائية  قيمة أن
 ارتباط ذايت لألخطاء.الفرضية الصفرية واليت تنص على عدم وجود 

ت الصني ابملتغريا للنموذج املقدر )عالقة صادرات Breusch-Godfrey: نتائج اختبار 08 رقم اجلدول
 املفسرة(

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 توزيع البواقي يبني املدرج التكراري: الختبارأما ابلنسبة .6.2.3

تغريات ني ابملادرات الصللنموذج املقدر )عالقة ص معامالت التوزيع الطبيعي للبواقي :05 رقم الشكل
 املفسرة(

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 :skewnessاختبار  أ.

:𝐻0)فرضية التناظر(: الختبار فرضية العدم 𝑉1 =  ، نقوم حبساب اإلحصائية:0
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𝑽𝟏 =
𝑩𝟏

𝟏/𝟐−𝟎

√
𝟔

𝐧

=
−𝟎.𝟏𝟒𝟔𝟖𝟔𝟕−𝟎

√
𝟔

𝟏𝟓

= −𝟎. 𝟐𝟑  

𝐵1حيث تؤخذ القيمة 
 من الشكل أعاله. 1/2

𝑉1إذن لدينا  < :𝐻0ومنه نقبل فرضية التناظر) 1.96 𝑉1 =  متناظرة؛ (Residuals)( وابلتايل السلسلة 0

 :kurtosisاختبار ب.
:𝐻0(: aplatissement normal) ويف هذه احلالة خنترب فرضية التسطح الطبيعي 𝑉1 = 0 

𝑽𝟐 =
𝑩𝟐

𝟏
𝟐−𝟑

√
𝟐𝟒

𝐧

=
𝟏.𝟔𝟒𝟕𝟐𝟔𝟐−𝟑

√
𝟐𝟒

𝟏𝟕

= −𝟎. 𝟖𝟕 < 𝟏. 𝟗𝟔  

 (؛Residuals)ومنه نقبل فرضية التسطح الطبيعي للسلسة 
 (:Jarque-Bera) بريا -اختبار جاكج.

 (:S) جاك بريا( نقوم حبساب إحصائية 𝐻0 :ذات توزيع طبيعي( (Residuals))السلسلة  الختبار فرضية العدم
𝑆 =

n

6
𝑩𝟏 +

n

24
(𝑩𝟐 − 𝟑)2~𝜒1−𝛼

2 (2)  

 
𝑺 =

𝐧

𝟔
𝑩𝟏 +

𝐧

𝟐𝟒
(𝑩𝟐 − 𝟑)𝟐~𝝌𝟏−𝜶

𝟐 (𝟐) =
𝟏𝟕

𝟔
(−𝟎. 𝟏𝟒𝟔𝟖𝟔𝟕) +

𝟏𝟕

𝟐𝟒
(𝟏. 𝟔𝟒𝟕𝟐𝟔𝟐 − 𝟑)𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟖  

𝑺لدينا  = 𝟎. 𝟖𝟖 < 𝝌𝟎.𝟎𝟓
𝟐 (𝟐) = 𝟓.  .0.05مبعنوية  𝐻0 ومنه نقبل فرضية التوزيع الطبيعي   𝟗𝟗

 ما سبق نستنتج أن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي. إذن من خالل
 .ARCHمن أجل اختبار جتانس تباين األخطاء نستعمل اختبار  .7.2.3

 ة(ملتغريات املفسر للنموذج املقدر )عالقة صادرات الصني اب ARCH: نتائج اختبار 09 رقم اجلدول

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

وابلتايل نستنتج  0.05وهي أكرب من  0.1641هي  االحتماليةمن خالل اجلدول أعاله نالحظ أن القيمة     
ء،  تباين األخطا لى جتانسنص عتأن القيمة احملسوبة أقل من القيمة اجلدولية ومنه نقبل الفرضية الصفرية واليت 

باين، وهو ما انس التىل جتإكذلك نالحظ أن هناك تطابق بني السلسلة املقدرة والسلسلة األصلية وهو ما يشري 
 :يؤكده الشكل املوايل



 

  88              روابح عبد الرمحان                                                                          (1، العدد اخلامس)اجمللد  جملة البشائر االقتصادية
 

 
 

 تحدةواملقدرة لصادرات الصني إىل الوالايت امل السلسلة األصلية :06 رقم الشكل

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 (Cusum of Squares) مياختبار جمموع املربعات الرتاك الختبار مدى استقرار النموذج مت استخدام.8.2.3
 .ويتضح من خالل الشكل أدانه أن النموذج يتصف ابالستقرار يف معظم فرتات الدراسة

 املقدر  النموذج إستقراريةاختبار  :07 رقم الشكل
 املفسرة( الصني ابملتغريات)عالقة صادرات 

 
 .Eviews 09اعتمادا على خمرجات برانمج  الباحثاملصدر: من إعداد 

 : التحليل االقتصادي.3.3
قابل ليوان الصيين مل حلقيقيا رفتشري نتائج التقدير الواردة يف النموذج السابق إىل أن تقلبات سعر ص          

(، حيث 2016-2000ة )من السلع واخلدمات للصني خالل الفرت  الصادراتتؤثر على حركة  الدوالر األمريكي
 يتضح ما يلي:
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 صادرات( و EXلليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي ) احلقيقيوجود عالقة عكسية بني سعر الصرف  .1.3.3
متتالية ، حيث سجل اليوان الصيين اخنفاضات (𝛂𝟏)الوالايت املتحدة، وهذا حسب ما أظهرته املعلمة  إىلالصني 

، حيث قامت زايدات متتاليةالصينية من الوالايت املتحدة  الصادرات، ويف املقابل سجلت خالل فرتة الدراسة
لعدة مما أدى إىل اخنفاض سعر الصرف احلقيقي لليوان الصيين  ،ليوان الصيينل مسيسعر الصرف االالصني بتخفيض 

بشكل كبري  صادراهتاقيمة وابلتايل زايدة تنافسية الصادرات الصينية،  سنوات  لزايدة صادراهتا، مما أدى إىل زايدة 
ألف دوالر أمريكي، يف املقابل سجل  409979244بقيمة بلغت  2015جدا، حيث بلغت أقصاها يف سنة 

يف ذات السنة، مقارنة بسنة  %0.062واضحا بلغ  تراجعا سعر صرف اليوان الصيين مقابل الدوالر األمريكي
يف ذات  13% وسجل سعر الصرف أمريكي ألف دوالر 52156428 الصادراتأين سجلت قيمة   2000
بتخفيض قيمة اليوان الصيين جلعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية  النقدية الصينيةالسلطات  تقام حيث، السنة

(، 2( و)1انجحة ابلنظر إىل املعطيات اليت يوضحها امللحقني ) اسرتاتيجيةوهي  ،مقارنة ابلصادرات األمريكية
مع دخول رسوم مجركية أمريكية جديدة  تصاعدت الصنيو  الوالايت املتحدة احلرب التجارية بنيوجتدر اإلشارة إىل أن 

ترد عليها الصني إبجراء مماثل يستهدف  يتوقع أن، خالل الفرتة األخريةحيز التنفيذ على بضائع صينية مستوردة 
 .مما يزيد املخاطر على النمو العاملي ،بضائع أمريكية

 

 اخلامتة:
اثر على آله من  ، وذلك ملاالقتصادية املعتمدة من قبل الدولسعر الصرف دورا مهما يف السياسات ا يؤدي     

الواردات  من احلدرات و ليت تعتمد لغرض تشجيع الصادالسيما سياسة التخفيض ا ،الدخل وتوزيعه بني الفئات
 .املدفوعات وابلتايل عالج العجز يف ميزان ،تحقيق فائض يف امليزان التجاريل

سعر  د يتم تعديلفق، دولة إىل أخرى حسب الظروف االقتصادية السائدةوختتلف سياسات الصرف من      
د على مراقبة ان يعتموأحيا استخدام سعر الفائدة املرتفع الصرف أوكما ميكن استعمال احتياطات   ،صرف العملة

ياسات هم السميكن القول أن سعر الصرف واحد من أ وهكذا، سعر الصرف أو اعتماد سعر صرف متعدد
 .ملتخلفةأو يف الدول ا ملتقدمةدول احتسينها سواء يف الأثري على املتغريات االقتصادية و االقتصادية الفعالة يف الت

 نتائج الدراسة:
ن العملة ملوحدات دد من االعملة األجنبية مقوما بوحدات من العملة احمللية، أي ع "سعر سعر الصرف هو: .1

عملة لة عر مبادسى هو احمللية الالزمة للحصول على وحدة واحدة من العملة األجنبية، أو بعبارة أخر 
 أبخرى"؛

لصني من ا راتصادريكي و لليوان الصيين مقابل الدوالر األم احلقيقيوجود عالقة عكسية بني سعر الصرف  .2
ىل زايدة إأدى  امماسة، الوالايت املتحدة، حيث سجل اليوان الصيين اخنفاضات متتالية خالل فرتة الدر 

 املتحدة؛إىل الوالايت  الصادرات الصينية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
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فرتة مريكي خالل الوالر األابل الدلليوان الصيين مق احلقيقيأساسا يف سعر الصرف  املستقلة املتمثلةاملتغريات  .3
لصني من ا واردات من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع واملتمثل يف %29( تفسر 2000-2016)

 لنموذج، وهو ماارجة يف ري مدغالوالايت املتحدة خالل نفس الفرتة، أما النسبة الباقية فرتجع لعوامل أخرى 
 ؛ملتحدةاوالايت ال دراتصاليوان الصيين مقابل الدوالر على ل احلقيقي لسعر صرف خفضاملنيؤكد التأثري 

مع دخول رسوم مجركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ  تصاعدت الصنيو  الوالايت املتحدة احلرب التجارية بني .4
عليها الصني إبجراء مماثل يستهدف بضائع يتوقع أن ترد ، على بضائع صينية مستوردة خالل الفرتة األخرية

 .أمريكية، مما يزيد املخاطر على النمو العاملي
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 املالحق:
 %الوحدة  (2016-2000) ةمقابل الدوالر األمريكي خالل الفرت  الصيين: سعر الصرف احلقيقي لليوان 01 رقم امللحق

 السنوات القيمة
13 2000 

3.93 2001 

2.06 2002 

1.95 2003 

0.68 2004 

1.83 2005 

2.109 2006 

0.54 2007 

0.54 2008 

0.42 2009 

0.39 2010 

0.45 2011 

0.59 2012 

0.41 2013 

0.5994 2014 

0.062 2015 

0.505 2016 

 املصدر: بياانت البنك العاملي، متاح على الرابط اإللكرتوين التايل:

(https://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF?view=chart)  
 2018-12-01اتريخ اإلطالع:

 (2016-2000) الوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتةإىل الصني  صادرات: إمجايل 02 امللحق
 الوحدة: ألف دوالر أمريكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .8201-12-01:االطالع، اتريخ (. بتصرفhttp://wits.worldbank.org) بياانت البنك العاملي املصدر:

 السنوات القيمة
52156428 2000 

54355080 2001 

70050092 2002 

92626296 2003 

125148956 2004 

163180459 2005 

203801046 2006 

233168790 2007 

252843531 2008 

221295020 2009 

283780323 2010 

325010988 2011 

352438221 2012 

369063859 2013 

397099250 2014 

409979244 2015 

385677759 2016 

https://data.albankaldawli.org/indicator/PA.NUS.FCRF?view=chart

